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 المسيلة - سيدي عيسى ثانويات                                                    علوم تجريبية الشعبة:
  د 30و  سا 03 المدة:                                                      فيزيائيةعلوم  مادة:اختبار في 

 
 :تيينعلى المترشح أن يختار أحد الموضوعين اآل

 األولالموضوع 
 )8من  4إلى الصفحة  8من  1) صفحات (من الصفحة 04يحتوي الموضوع األول على (

  )ةطنق 13: (ولاأل جزءال

  ط)انق 07: (ولالتمرين األ

 و المكونة من: 1في الشكل نحقق الدارة الكهربائية الموضحة 

.E =12Vمولد مثالي قوته المحركة الكهربائبة  -

 .Cمكثفة غير مشحونة سعتها  -

 .r و مقاومتها الداخلية Lوشيعة ذاتية  -

 .2Rو  Ω=1001Rناقالن أوميان  -

 و اسالك توصيل. Kبادلة  -

I-  عند اللحظة(t=0)  تمكنا بواسطة راسم االهتزاز المهبطي من الحصول على بيان  ،(1)نضع البادلة في الوضع

=تغيرات  f(t)  و الذي يمثل تغيرات 2الشكل الممثل في

 .1Rالتوتر الكهربائي بين طرفي الناقل األومي  

أعد رسم الدارة مبينا عليها اتجاهات التوترات بين طرفي. 1

    كي جهاز و التيار الكهربائي في الدارة. 

=بين كيفية ربط مدخلي راسم االهتزاز لمشاهد البيان . 2 f(t). 

بتطبيق قانون جمع التوترات، بين أن المعادلة التفاضلية .1. 3

 تكتب بالشكل: 1Rبين طرفي  t( R1u(التي يحققها  
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)ةطقنق 1 )ةط   قق

  )ط)قاق
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 تقبل المعادلة التفاضلية السابقة حل من الشكل .2 .3

 عبارتيهما.ثوابت يطلب ايجاد Bو  Aبحيث  

  اعتمادا على المنحنى البياني: جد. 4

 .2Rقيمة مقاومة الناقل االومي  .1.4    

 .Cثم استنتج سعة المكثة  1τ. قيمة ثابت الزمن 2.4    

 أحسب الطاقة األعظمية المخزنة في المكثفة في النظام الدائم.  .5

II-  ديفي لحظة نعتبرها من جد (2)نضع البادلة في الوضع 

 تمكنا بواسطة برمجية خاصية من  .(t=0)مبدأ االزمنة 

= رسم البيان g(t) 3لشكل المبين في ا. 

 .i(t)أكتب المعادلة التفاضلية للتيار الكهربائي المار في الدارة  .1. 1

 تيهماثابتين يطلب ايجاد عبار βو  αحيث  . يعطى حل المعادلة التفاضلية من الشكل:2 .1

 اعتمادا على البيان:  جد .2

 .L. قيمة ذاتية الوشيعة 1 .2       

.rثم استنتج قيمة  2τقيمة ثابت الزمن  .2 .2       

 .أحسب الطاقة األعظمية المخزنة في الوشيعة  .1. 3

 .’t استنتج قيمة ثم،   لتصبح طاقة الوشيعة ’tالمدة الزمنية  2τ. جد بداللة ثابت الزمن 2 .3

III- سعتها  نربط مع المكثفة السابقة مكثفة اخرىC’  بحيث تكون الطاقة األعظمية المخزنة في مجموع المكثفتين

 . تساوي الطاقة الطاقة األعظمية في الوشيعة  

 .’Cبين كيفية ربط المكثفتين مع تحديد قيمة سعة المكثفة . 1

 نقاط) 06: (ثانيالتمرين ال

من  0v  على مستوي أفقي بسرعة ابتدائية g= 400  mنعتبره نقطي كتلته  )S(جسماً صلباً  t = 0في اللحظة  نقذف

 لنهم.1,4mهو   ABبحيث طول المسار  Bنحو النقطة  Aالنقطة 

 اال أثناء حركته  يخضع ال (S)و نعتبر ان الجسم  مقاومة الهواء

 معاكسةو   f  ثابتة الشدة وحيدةاحتكاك  ةلقو

.4كما هو مبين في الشكل  لجهة الحركة 

I-  دراسة حركة الجسمS) على الجزء (AB. 

 .(S)مثل القوى الخارجية المؤثرة على الجسم  .1
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     1.4.  4

. قي. قيمة ث2.42.4    

أحسب الطاقأحسب الطاقة األ  .5

ع البادلة في الونضع البادلة في الوضع

تمكنا بتمكنا بواس  .((t=0=0))منة 

m/ لشالمبين فيالمبين في ا=

ضلية للتيار الكهلتفاضلية للتيار الكهربائي

ية من الشكل:فاضلية من الشكل:

r.

. . 

اقة األعظمية المخز الطاقة األعظمية المخزcaشيعةة الوشيعة

0v  رعة ابتدائيةقي بسرعة ابتدائية c
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 بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، بين أن المعادلة التفاضلية  .2

 .المميزة للحركة تعطى بالعبارة  

 :Aباعتبار مبدأ الفواصل هو مرور الجسم من الموضع  .3

 .   v(t)و  x(t)أكتب المعادلتين الزمنيتين للحركة . 1 .3       

.x( f=2v(. اكتب العالقة النظرية 2 .3    

 مربع تكمنا بواسطة تجهيز مناسب من رسم بين تغيرات .4

 .x  فاصلة الجسم بداللة 2vالسرعة  

 . اكتب العبارة البيانية.1. 4       

    .0v. استنتج قيمة السرعة االبتدائية  2 .4       

 .fشدة قوة االحتكاك  استنتج  . 3 .4       

 .Bاستنتج قيمة سرعة الجسم عند النقطة . 4. 4       
 

 

II-  دراسة حركة الجسم(S)  على الجزءBE. 

ليواصل حركـته تحت تأثير قـوة ثقــله فـقط، يسقط  Bvبسرعة المستوي األفقي  )S(، يغادر الجسم Bعند النقطة 

 . BD = 0,5m بحيث Eالجسم في الموضع 

 )2m/s= 10  gنعتبر أن .     ()y, Bx B(في المعلم المختار  (S) أدرس طبيعة حركة مركز عطالة الجسم .1

 أكتب المعادالت الزمنية للحركة ثم استنتج معادلة المسار. .2

 .DEحدد المسافة األفقية . 3

 .Eفي الموضع  (S)، احسب سرعة الجسم )Sبتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة على الجملة (جسم . 4

 نقاط) 07الجزء الثاني:(

 نقاط) 06: (ثالثالتمرين ال

I- .معايرة الحمض الكربوكسيلي بأساس قوي 

 .d = 1,02و  P %48 =تحمل المعلومات التالية:  COOH3CHعينة مخبرية لمحلول حمض االيثانويك  .1

)aq((ما هو حجم محلول هيدروكسيد الصوديوم . 1 .1      
-OH+)aq(

+Na(  1ذو التركيز المولي-mol.L 0,1=bC 

 من هذه العينة المخبرية؟ Lm= 10  0Vالواجب استعماله لمعايرة حجم 

 . هل يمكن تحقيق هذه المعايرة بسهولة؟ علل.2 .1      

من الماء المقطر  V=100mLمن العينة المخبرية السابقة في حجم  mكتلة  C°25نذيب عند درجة حرارة  .2

 و نعايره بواسطة  20mLaV =حجما  )aS(. نأخذ من المحلول المحضر aCتركيزه  )aS(للحصول على محلول 
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             3.3 1

.. اكتب2 2 .3.3     

تكمنا بواسطة تتكمنا بواسطة تجهيز.4

فاصلة الج بداللة 22vرعة  فاصلة الج بداللة

ب العبارة ال. اكتب العبارة البيانية.

مة السرعة االتج قيمة السرعة االبتدائ

ff  . fوة االحتكاك شدة قوة االحتكاك  

Bجسم عند النقطرعة الجسم عند النقطة 

  . BEBEلجزء 

ليواBBvvبسرعةبسرعة ق األفقي 

yy, BBx((م المختار لمعلم المختار 

 Eفي الموض في الموضع  S(SS))جسم 

= 1,02و 1,0 = d d. .

mo 0,1=0,1=bbCCbb

o
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)aq((محلول هيدروكسيد الصوديوم 
-OH+)aq(

+Na(  1تركيزه المولى-mol.L= 0,1  bC تمكنا بواسطة مقياس ،

pH :من الحصول على النتائج المدونة في الجدول 

 

 . اكتب معادلة التفاعل للتحول الكيميائي للمعايرة.1 .2       

 =، بين أنه يمكن كتابة العبارةpKaبـ  pH. انطالقا من عالقة 2 .2       

 . اعتماداً على العالقة المبينة في السؤال السابق، أكمل الجدول أعاله.3 .2       

باختيار سلم رسم مناسب. ارسم المنحنى البياني    . 4 .2       

 التكافؤ، ثم استنتج الحجم الالزم للتكافؤ. . استخرج من البيان الحجم المضاف عند نصف5 .2     

 .m، ثم استنتج قيمة الكتلة المذابة )aS(للمحلول المعاير  aCأحسب التركيز المولي . 6 .2       

 من محلول هيدروكسيد الصوديوم؟ mL=4bV. ما هي الصفة الغالبة في المزيج عند إضافة حجم 7 .2       

II- كحول معالحمض الكربوكسيلي  تفاعل. 

من  17,6gمن الحمض الكربوكسيلي السابق و نضيف لها  12gنضع في دورق مزود بعمود االرتداد كتلة . 1

ول) و نضيف للمزيح كمية من حجر الخفان و حمض الكبريت المركز. بعد مدة  –1–ميثيل بوتان  -3كحول (

 تتميز برائحة قوية. Eزمنية نحصل على مادة عضوية 

 .Eاكتب المعادلة المنمذجة للتحول الكيميائي الحاصل مستعمال الصيغ النصف مفصلة، ثم سم المركب  .1 .1      

 ما هو الغرض من اضافة حجر الخفان؟ هل يؤثر ذلك على سرعة أو مردود التفاعل؟ .2 .1      

 كيف يمكن فصل األستر عن المزيج التفاعل عملياً؟  .3 .1      

 التركيب المولي للمزيج عند التوازن.أوجد  .4. 1      

 لهذا التفاعل. K. أحسب ثابت التوازن 5 .1      

 .COCl3CHنعيد نفس التجربة السابقة (بنفس كميات المادة) مع استبدال حمض االيثانويك بكلور ايثانويل  .2

 . ما هو الغرض من استبدال الحمض الكربوكسيلي؟1 .2      

 . ما هي االجراءات الواجب اتخاذها اثناء اجراء هذا التفاعل؟2 .2      

. أحسب كتلة األستر المتحصل عليها في نهاية التفاعل.3 .2      

 انتهى الموضوع األول  
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 pHطالقا من عال. انطالقا من عالقة2

على العالقة المب على العالقة المبينة ف اداً

ياني    نى البياني    

جم المضاف الحجم المضاف عند نص

C حلول المعايرللمحلول المعاير)aSa

mLند إضافة حجمج عند إضافة حجم 

حمض الكربوكن الحمض الكربوكسيلي

جر الخفان و حن حجر الخفان و حمض

صيغ النصف مف الصيغ النصف مفصلة

 مردود التفاعلعة أو مردود التفاعل؟
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 يالثانوع ـالموض
 ) 8من  8إلى الصفحة  8من  5) صفحات (من الصفحة 04( يحتوي الموضوع الثاني على

 نقطة) 13:( الجزء األول

 نقاط) 06التمرين األول:( 
 المعطيات:

(234U) = 2.455.105 ansm (230Th) = 229.9838 u=1.0073u= 1.0087u
1u = 931.5 Mev/c2m (X) = 4.0015 um ( ) = 234.9935 u

m ( ) = 91.9064 um ( ) = 140.8837 um (234U) = 233.9905 u
NA = 6.023.1023 mol-11-g.mol235 =)(M1 MeV = 1.6.10-13 j

I- 234يث يتفكك اليورانيوم ح، اليورانيومريخ بواسطة لتأريخ يستعمل في بعض الحاالت التأمن بين تقنيات ا 

اليورانيوم والثوريوم بنسب مختلفة في جميع الصخور البحرية  تواجد هذا ما يجعل .230ينتج الثوريوم لتلقائيا 

 أنويةعلى  في بداية لحظة تكوينها إالتحتوي ال بحرية ال باعتبار ان عينة الصخور. تاريخ تكونهاحسب 

المتواجدة هي نتيجة  234، بحيث نعتبر بأن كل أنوية الثوريوم Th230الثوريوم أنوية مع غياب U234اليورانيوم 

عدد  الى 230نسبة عدد انوية الثوريوم  أن من صخور أحد المحيطات عينةبينت دراسة  .234تفكك اليورانيوم 

= r: :               هي 234أنوية اليورانيوم   = 0.45 

   مع انبعاث دقيقةو ذلك  نواة الثوريوم  منتجةتلقائيا  تتفكك نواة اليورانيوم .1

.234 أعطي تركيب نواة اليورانيوم .1 .1      

 Z  و A ن العددي أكتب معادلة هذا التفكك محددا نوع النشاط االشعاعي و .2 .1      

ربط لكل نوية.الواستنتج طاقة  MeV 1785.22= هي 234لنواة اليورانيوم تحقق ان طاقة الربط .3 .1      

.قارن استقرار النواتين، MeV / Nuc 7.66 هي230 م ولنواة الثوري النيكليونيةعلما ان طاقة الربط  .4 .1      

.234الطاقة الناتجة عن تفكك نواة واحدة من اليورانيوم  قيمة  MeVوحدة أحسب بـ .5 .1      

 234باستخدام اليورانيوم حساب عمر صخرة بحرية . 2

 انوية الثوريومبداللة عدد االنوية المتشكلة من االبتدائيةاكتب عبارة عدد االنوية . 1 .2

)Th230( N وعدد االنوية المتبقية من اليورانيوم( N
.و tو )Nبداللة أكتب عبارة. 2 .2

 t .              عمر الصخرة البحرية يكتب على الشكل: أنتحقق . 3 .2

أحسب بالسنوات عمر هذه الصخرة. .4. 2
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المعطياتالمعطيات:
2.455.1055.1055 ansanammm931.55 Mev/cMev/c22a

)) = 91.9064 91.90xaNAN == 6.023.106.023.1023/ex/eأريخ يستعمللتأريخ يستعمل فيت ا

تو هذا ما يجعل .230 هذا ما يجعل .

ن عينة الصخبار ان عينة الصخور

، بحيثThTh2300يومالثوريوم 

ن صخور أحمن صخور أحد المح ينة  

:rr ==rr tio  =

معو ذ و ذلك  يوم 

 Z  Z  و و AA ين ن العددي 

واستنتج واستنتج طاقة 17=

7.66 7.6 M ،،قارنقارن استقر

..234234نيورانيوم 

  الثوريوم  الثوريوم
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IIتحضر الجزائر إلعداد مشروع  في الوقت الحالي. ر الطاقةاصدإل نووي أهم وقود 235اليورانيوم  عتبري ــ

تشير االحصائيات  و 2050إلى  2030الطاقة النووية السلمية لتلبية احتياجاتها من الطاقة في الفترة الممتدة من 

الف طن من احتياطي اليورانيوم ما يمكنها من احتالل المرتبة الثانية افريقيا في  29الى امتالك الجزائر حوالي 

 . من الطاقة النووية j1210.6,7=nEالتي تستهلك خالل الساعة الواحدة  ج الطاقة النووية بعد جنوب افريقياانتا

+    :لةبالمعاد 235اليورانيوم  انشطارت ننمذج إحدى تفاعال -              +  +3  

 ؟النشطارهااليورانيوم بنترونات  أنويةأشرح لماذا يتم قذف ثم  نشطار النوويعرف اال .1

 .Z و Aأوجد العددين اعتمادا على قوانين االنحفاظ،  .2

 . عن اشطار نواة واحدة من اليورانيوم المتحررةثم بالجول الطاقة  MeVاحسب بوحدة .3

 جنوب افريقيا في كل ساعة. دولة التي تستهلكها 235استنتج كتلة اليورانيوم  .4

 مثل المخطط الطاقوي للتفاعل السابق. .5

نقاط) 07التمرين الثاني:(
Iنريد دراسة حركة جسم صلب ــ A 0.5= كتلتهkg  جسمو 

 ( O, i , j) متجانسفي معلم متعامد و كتلته Bصلب آخر 

على Oمرتبط بمرجع سطحي أرضي نعتبره غاليليا. توجد النقطة 

.g =10m.s-  1تسارع الجاذبية األرضية نعتبر ،األرضسطح 

الجسم الصلبنترك ، (t = 0) مبدأ لألزمنة عتبرهافي لحظة ن .1

 (A) سرعة ابتدائية من النقطة بدونH التي  الهواءمع حتكاك االلى قوة قوة ثقله، ابحيث يخضع اضافة الى

 .)1(الشكل ارخميدس ل دافعةاهما مع=-Ak تعطى بالعبارة

 :تكتب على الشكل (OY)لحركة الجسم على المحور بين المعادلة التفاضلية. 2 .1

 .الزمنثابت  هو حيث    

  تطور سرعة 2 الشكلالمبين في  يمثل منحنى .2

اعتمادا على البيان حدد: .بداللة الزمن

.قيمة السرعة الحدية  .1 .2    

 .kثابت االحتكاك  وقيمة ثابت الزمن .2 .2    

 .t = 0قيمة التسارع عند اللحظة  .3 .2    

 

II .الجسم عند الحظة التي يمر فيها مركز عطالةA  من النقطةF  من  توجد على ارتفاع التي

) Pمن النقطة Bالجسم نرسل  ،األرضسطح  , 1.8m) مع حاملها  يصنعبسرعة ابتدائية 
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ننمذجننمذج إحد  -

نشطعرف االعرف اال . .1

عتمادا علىاعتمادا على قوانين.2

 بثم باMeVMeV بوحدحسب بوحدة

الت 235اليورانيوم كتلة اليورانيوم  5

وي للتفاعل ال الطاقوي للتفاعل السابق

اط)نقاط) 
 0.5kgkg= كتلته كتلتهAAصلب

وتعامد و (( i , j متجانس متجانسد

ع O. توجد النقطة اليليا. توجد النقطة 

..g =10m.sg =10m-  1ية

الصلبلجسم الصلب

لى ققوة ثقله، اقوة ثقله، الى ضافة الى 

1(

 :على الشكل
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 و Aنبالنسبة لحركة كل من الجسمي t=0ة زمناأل هذه اللحظة مبدأ نعتبر ).1(الشكل α الزاوية المحور األفقي

B لجسما نعتبر أنكماB.ال يخضع اال لقوة ثقله 

 . (t) و   (t)أكتب المعادلتين الزمنيتين .1

α زاوية القذف بداللةB) يصله الجسم   ارتفاع أقصى( Sالنقطة إحداثيتيعبر عن  .2

يكون  A الجسم أنعلما ، لموافقةا الزاوية قيمة  حدد، Sفي النقطةانيلتقي Bو  Aالجسمان  اذا علمت أن  .3

.Fمن النقطة  قد بلغ سرعته الحدية عند مروره

II-I  نثبت الجسمA ثابت  مهملة و كتلته، مرن أفقيبنابض 

 عن وضع A نزيح الجسم.3 الشكل في هو مبين كما K مرونته

 االتجاه الموجب بمقدار المختار كمبدأ للفواصل في (O) توازنه

 X لحظة نعتبرها مبدأ األزمنة. عند ثم نتركه دون سرعة ابتدائية 

.Aأكتب المعادلة التفاضلية لحركة الجسم بتطبيق المبدأ الثاني لنيوتن،  .1

اكتب المعادلة الزمنية ،  تكتب المعادلة الزمنية لحركة الجسم على الشكل .2

 .لسرعة الجسم 

بداللة الزمن  Aالممثل لتغيرات فاصلة مركز عطالة الجسم  x=f(t)سمحت برمجية إعالم آلي برسم المنحنى  .3

 .4و الموضح في الشكل 

اعتمادا على البيان عين قيمة كل من: .1. 3

 الدور الذاتي للحركة، سعة الحركة،  

 ثابت مرونة النابض. kو  الصفحة اإبتدائية  

 t = 0.3s اللحظة احسب سرعة الجسم عند. 2. 3

 .الحركية عندئذ تهطاققيمة استنتج ثم 

 نابض)(جسم +  الطاقة الكلية للجملة عبارة . اكتب3. 3     

ثم احسب قيمتها. kو  بداللة 

 نقاط) 07الجزء الثاني:(

 نقاط) 07:(تجريبيالتمرين ال
وفق المعادلة الكيميائية: ببطئ ويتفكك ذاتيا  الهيدروجين محلول بيروكسيد 

2 (aq) = 2 (l) + (g)

 ..C= 2.5mol يحفظ في درجة حرارة منخفظة، :مكتوب عليهاوجدت في المخبر قارورة منه 

مجموعتين من التالميذ. األستاذفوج  ،المعلومةهذه من صحة  لتأكد
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اذا ع اذا علمت .3.3

د بلغ سرعتهقد بلغ سرعته الحدي

I-I  نثبت الجسم نثبت الجسمAAبنابض

K يفيهو مبين ما هو مبين كما االش  

ختار كمبدأ للفواالمختار كمبدأ للفواصل

لحظعند  عند عة ابتدائيةسرعة ابتدائية

أكتب المعأكتب المعادلة ال،لنيوتن، 

جسم على الشكة الجسم على الشكل

xx=f(= t)يرالممثل لتغيراالممثل لتغيرا
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I-:التأكد من صحة التركيز المولي للمحلول المدون على القصاصة المجموعة االولى.

. mL100=1Vو حجمه  )S(مرة إنطالقا من محلول القارورة  25ممدد  1Sقام التالميذ بتحضير محلول 

مبينا الزجاجيات الالزمة لذلك. )1S(أذكر الخطوات العملية لتحضير المحلول .1

)+()aq( محلول برمنغنات البوتاسيومواسطة ب)1S( من المحلول =mL20حجم  ةعايرتمت م .2

 .mL=19.6EV حجم إضافةالتكافؤ بعد  على تم الحصولفmol.=0.042C تركيزه المولي 

المعادلة المنمذجة للتحول المعايرة هي: 
2 (aq) + 5 (aq)  + 6 (aq) =   2 (aq)     + 5 (aq) +  8 O (l) 

ما هو المدلول الكيميائي للنقطة التكافؤ؟ وماهي خصائص تفاعل المعايرة؟ .1. 2     

 .EVو حجم التكافؤ  2C ،1V بداللة1C التركيز عالقة اكتبثم  ،جدول تقدم التفاعل أنشئ  .2 .2

 ، ماذا تستنتج؟تأكد من صحة المعلومةثم  1Cتركيز المحلول المعاير أحسب .3 .2

II- :ة في درجة حرارة منخفظةى الهدف من حفظ القارورالتعرف عل المجموعة الثانية. 

  التالية: الكيميائية األنواعالمجموعة في كأس بيشر  وضعت t=0و في نفس اللحظة C°25عند درجة الحرارة 

BmL24 = Vمن المحلول)S(  1للماء االكسجيني تركيزه المولي-L.mol= 2.5 C
BmL6 = V’محلول كلور الحديد الثالثي وسيط مناسب و هو  من )(aq)+3(aq) ( .
B الماء المقطر حتى يصبح حجم المزيجL= 1.0  TV.

 التفاعل كماهو مبين في الجدول: أثناء المتشكل األكسجينثنائي تجميع وقياس حجم غاز تجهيزمناسب تم بواسطة

∞60 40 35 30 25 20 15 10 5 0 t (min) 

 680 610 590 540 500 440 360 270 160 0 (ml)
           mol)3-(10x 

في هذا التفاعل. نوع الوساطة المستعملة مبيناً عرف الوسيط  .1

.maxxاألعظميباالستعانة بجدول تقدم التفاعل أحسب التقدم  .2

 .MVالحجم المولي وحجم الغاز المنطلق بداللةxالتفاعلأوجد عبارة تقدم  .3

 )mol.L5,=24MV-1الحجم المولي يعطى (     .عند نهاية التفاعلحجم الغاز المنطلق قيمة استنتج .4

 باختيار سلم رسم مناسب. x=f(t)أكمل الجدول أعاله ثم ارسم البيان  .5

:، اوجدالبيان على اعتماداَ  .6

.1/2t زمن نصف التفاعل .1. 6

.اللحظةعند نفس استنتج السرعة الحجمية الختفاءثم  1/2t عند السرعة الجحمية للتفاعل .2. 6

 ؟ برر اجابتك مجهريا.ما هو العامل الحركي المؤثر و اثناء التفاعل السرعة هكيف تتطور هذ .3 .6

 .min=71/2t كان زمن نصف التفاعلف C=50T°اعدنا نفس التجربة السابقة عند درجة حرارة  .7    

 ؟ ماهو الهدف من الحفظ في درجة حرارة منخفظة ماذا تستنتج؟،قيمتي زمن نصف التفاعلبمقارنة  .1 .7         

 ثانيانتهى الموضوع ال                                                                                         
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تركي تركيزه ا 

المعادلة الالمعادلة المنمذ
 8 OO (l) (l) 

ما هو المما هو المدلول.1.1. 2

جدول تقدمجدول تقدم ال نشئ أنشئ  2

تركيز المحلوتركيز المحلول الم حسب

لللىى الهدالتعرف علالتعرف علانية:

0في نفس اللحو في نفس اللحظة 2

اءللماء االكسج))(((SS((لحلول
هواسب و هو  و حلولمحلول كلوب

LL= 1.0  = 1T VTيج  المزيج 

الم األكسجينثنائي غاز ا األكسجينثنائي 
2015110 tttioioioati
o

3603602702700 at 4atatca
t

cccaaaccccaaaa.عل

 . .MMVVMMلي المولي

molmol--.L5,=24-1-1ليالمولي  5

.لحظة
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